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  39/99شماره  مرحله اي يك يمناقصه عمومشرايط اطالعات و 

 گذار : شركت مديريت توليد برق نكا . نام مناقصه - 1

 نيروگاه شهيد سليمي نكا - 165صندوق پستي  -آدرس مناقصه گذار : نكا  - 2

 شركت مديريت توليد برق نكا تهيه ، طبخ و توزيع غذاي كاركنان موضوع مناقصه :  - 3

 . بمدت يكسال شمسي 30/11/1400لغايت  01/12/1399از تاريخ مدت اجراي كار :  - 4

از  يكـي  ريال است كه بايستي به 2.344.411.658 در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل شركت سپرده - 5

 گردد . گذار تسليم دستگاه مناقصه الف به با اسناد مناقصه در پاكت ذيل همراه هاي مشروحه صورت

  ان ايـن شـركت نـزد بانـك ملـي ايـر       0105692716008سـيبا  رسيد بانكي واريز وجه مزبور بـه حسـاب    -5- 1

 شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا .

 بانكي عهده بانك به نفع كارفرما .تضمين شده چك  -5- 2

  . ماه اعتبار باشد 3كه مي بايست داراي  ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما برابر با فرم پيوست -5- 3

ـ  9حداكثر تا سـاعت  دهـندگان بـايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و  هادـيشنـپ - 6 بح روز ص

 25به اداره تداركات شركت مديريت توليـد بـرق نكـا واقـع در نكـا  كيلـومتر         30/11/1399پنجشنبه مورخ 

صبح  10:30واصله رأس ساعت  دارند. پيشنهادات نكا تسليم و رسيد دريافت شهيد سليمي  نيروگاه  -زاغمرز جاده

آنان با ارائـه   گان پيشنهاد دهندگان يا نماينده حضور .همانروز باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد

 باشد . معرفينامه رسمي در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي

  تهيه پيشنهاد مناقصه :  -7

هاي جداگانه به ترتيب تعيين شده در ذيل در لفاف واحدي بـه نشـاني    و در پاكت تنظيممناقصه بايد  قيمت پيشنهاد

  تسليم كارفرما گردد . 6 در بندتعيين شده 

خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشـد و بـا مهـر و     پيشنهادات بايستي بدون هرگونه قلم -1-7

 امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده باشد .
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  اسناد مناقصه : -8

  باشد : اسناد مناقصه به شرح زير مي -1-8

  الف ) دعوتنامه مناقصه .

  ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه . ب

  ) تيپ قرارداد مصوب كارفرما . پ

  .هاي ضمانتامه شركت در مناقصه ، حسن انجام تعهدات  ) فرمت

  ها ) . ) جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پيوست ث

  ت پيشنهاد دهنده) اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي براي صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شركس

)اصل وكالتنامه محضري مبني بر اينكه امضاء كنندگان پيشنهاد از سوي صاحبان امضاء كنندگان مناقصه گر مجاز ش

  به اينكار بوده اند.(درصورتيكه صاحبان امضاء مجاز ، اسناد مناقصه را امضاء ننموده باشند).

  دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور تغييرات شركت و  آخريناساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تصوير )ص

  .98يا   97منتهي به پايان سال يا اظهار نامه مالياتي ) ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده ض

  )ارائه كپي مصدق كد اقتصادي و گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي.ح

  ماعي.تاجاز اداره كل كار و امور ايمني ج) ارائه گواهي تاييد صالحيت 

چ)داشتن طرح طبقه بندي مشاغل براي كاركنان خود با ارائه مستندات مربوط و مجوز اجراي طرح از اداره كل كار 

  و امور اجتماعي.

ماه حقوق و مزاياي كامل كاركنان و خدمات موضوع مناقصه بدون پيش دريافت با ارائـه   دوعهد نامه پرداخت ت)خ

  تعهد نامه كتبي هئيت مديره شركت.

  % مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد. 10) توانائي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات معادل د

ميليارد ريال در سـه سـال گذشـته بـا ارائـه مسـتندات        ششدارا بودن قرارداد خدماتي مشابه به ارزش حداقل ) ذ

 كار از كارفرمايان قبلي. گواهي حسن انجام حداقل يك موردو همچنين ارائه (قراردادهاي قبلي) 

كارفرما يك نسخه از اسناد مناقصه را در مقابل دريافت مبلغ تعيين شده در دعوتنامه مناقصه تسليم پيشنهاد دهنده )ر

 خواهد كرد .

  گانه قرار گيرد : هاي سه اسناد مناقصه بايد به ترتيب زير در پاكت -8- 2

  الف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه :

كت (الف) حاوي ضمانتنامه بانكي،فيش بانكي و يا چك تضمين شده بانكي به شـرح تعيـين شـده در دعوتنامـه     پا

ماه قابل تمديد باشد . چنانچـه   3ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  3مناقصه خواهد بود كه بايد حداقل 

هاي تأمين ضمانتنامه با توافـق   تنامه باشد براي جبران هزينهها پايان يابد و نياز به تمديد ضمان مدت اعتبار ضمانتنامه

  طرفين اقدام خواهد شد .
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  ب ) پاكت مربوط به اسناد مناقصه و مدارك و اطالعات :

  باشد :  پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

امضـاء  يسـتي بـه   و ساير مدارك و اطالعـات خواسـته شـده با    8-1كليه صفحات اسناد مناقصه تعيين شده در بند

صاحبان امضاء مجاز شركت پيشنهاد دهنده براساس آخرين تغييرات روزنامه رسمي شركت رسيده وممهور 

  به مهر شركت شده باشد .

  ج ) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :

باشد و قيمت پيشنهادي بايد براي كل مدت قـرارداد بصـورت قطعـي باشـد .      پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

  ماه اعتبار داشته باشد . 3ناً قيمت پيشنهادي بايد با قيد حروف ، عدد و به ريال و تواماً نوشته شود و براي مدت ضم

   الك و مهـر شـده  پاكـت  و جمعـاً در لفـاف يـا     الك و مهر شـده چ ) هريك از سه پاكت الف ، ب و ج بايد 

ـ  3ديگري گذاشته شود و روي هريك از       ام و نشـاني شـركت كننـده در مناقصـه و     پاكت مذكور و لفاف آن ن

  موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد .   

  

  ارسال پيشنهادات : -9

هاي محتوي پيشنهاد بايد بوسيله پيشنهاد دهنده به نشاني تعيين شده در دعوتنامه مناقصه تسليم كارفرما  پاكت -9- 1
 گردد .

 يخ كامل وصول ، مطالبه و اخذ گردد .هاي تحويلي بايد رسيد با قيد تار در مقابل تسليم پاكت -9- 2

كارفرمـا   شود ، در صورتيكه به موقع دريافـت نشـود ،   در مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي -9- 3
 مسئوليتي نخواهد داشت .

  گشايش پيشنهادها : -01

ي پس از ديگـري  ذكر گرديده است به ترتيب زير يك 6بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در  پاكت
 به وسيله كميسيون مناقصه باز خواهد شد .

  الـذكر و   فـوق  8-2باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به ترتيب تعيـين شـده در بنـد     الفالف : ابتدا پاكت 

  شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد ، پيشنهاد مردود و پاكات ديگـر مفتـوح نخواهـد شـد و عينـاً بـه            

  يشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .پ     

  بـاز   ب بشرحي كه در باال بيان شد در پاكت صحيح گذارده شـده و كامـل باشـد ، پاكـت     الفب : هرگاه پاكت 

  خواهد شد و چنانچه پيشنهاد دهنده مدارك مورد درخواست در آگهي مناقصـه و ايـن دسـتورالعمل را ارائـه        

عينـاً بـه    جمـالي   مفتوح خواهد شد ، در غير اين صورت پاكـت  جپاكت  شود،و حائز شرايط تشخيص داده    
 بو در صـورتيكه پاكـت    قرار داده شود بقيمتي نبايد در پاكت  پيشنهادشود . هيچگونه  پيشنهاد دهنده مسترد مي

پيشنهاد دهنـدگاني كـه    جپاكت    كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سپس نسبت به افتتاح
گردد تا كارفرما نسبت به تعيين  صورتجملس مي پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده است اقدام و مبالغ پيشنهادي آنها

   .برنده اقدام نمايد

  كميسيون افتتاح پاكات حضور يابند جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي د در نتوان نمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان مي
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  : واگذاري به غير -11

پيمانكار تحت هيچ شرايطي حق انتقال يا واگذاري قرارداد به غير را ندارد و در صورت بروز چنين عملي كارفرمـا  
  تواند قرارداد را فسخ نمايد . پس از ضبط ضمانتنامه پيمانكار ، مي

  ضمانتنامه حسن انجام تعهدات : -21

حسن بانكي % مبلغ قرارداد ضمانتنامه 10ضاء قرارداد معادل بايد در زمان ام قرارداد ، برنده مناقصه مي 9 مطابق ماده

  باشد . ميمذكور  انجام تعهدات را تهيه و به كارفرما ارائه نمايد و ترتيب استرداد آن مطابق ماده

  امضاء قرارداد : -31

در اختيـار   راقـرارداد   9 روز بعداز برنده شدن ، ضمانتنامه موضـوع مـاده   10 برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت

اء و ضميمه پيشـنهاد خـود تسـليم نمـوده اسـت      ضامرا اي از آن  نمونهكارفرما قرار دهد و متن قرارداد را كه قبالً 

ـ انمسپرده شركت در براساس قيمت پيشنهادي خود مهر و امضاء و به كارفرما تسليم نمايد . در غير اينصورت  ه قص

رما بدون هيچگونه تشـريفات اداري ضـبط و برنـده مـذكور حـق      كه تسليم نموده است به نفع كارف 5موضوع بند 

م برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود وهيچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت به آن نخواهد داشت . چنانچه نفر د

  نامه معامالت شركت اقدام خواهد نمود . سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس كارفرما برطبق ضوابط و آئين

  استرداد ضمانتنامه : -41

  كننـدگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـتردد خواهـد         شـركت  5الف : سپرده هـاي منـدرج در بنـد    

 شود . شد . سپرده برنده دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد مي     

  قـرارداد مسـترد خواهـد     9ئه ضمانتنامه حسن انجـام تعهـدات موضـوع مـاده     ب : سپرده برنده مناقصه پس از ارا

  شد . عدم تسليم اين ضمانتنامه به منزله اين است كـه برنـده از امضـاء و مبادلـه قـرارداد خـودداري كـرده            

  است و وجه سپرده به نفع كارفرما ضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت .    

  هادات :نسترداد پيشا -51

به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر داده نخواهد شد و كليه مفاد پيشنهاد حداقل بايستي پس از تسليم پيشنهادات 

  باشد .معتبر  كل دوره قراردادبراي 

  اختالفات و اشتباهات : -61

ابهام تناقص در اسناد خوردگي و  كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلم چنانچه يكي از شركت

و حداكثر يك هفته قبـل  در آن صورت بالفاصله مشاهده نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك باشد 

نكـات  ابهامات و پس از رسيدگي به موضوع مناقصه گزار  اعالم و  مناقصه گزارموضوع را كتباً به از تشكيل جلسه 

 خواهد نمود . ارسالبه كليه شركت كنندگان پاسخ را ده و تذكر داده شده را روشن نمو

  نحوه پرداخت : -71

  قرارداد عمل خواهد شد . 4 پرداخت براساس ماده
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  ساير : -81

پيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهاد دهنده بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه بـه  -1-18

ارائه نمايد و اين قسمت شامل تمام هزينه هايي ست و درنظر داشتن توضيحات مربوطه شرايط و مشخصات فني پيو

است كه ممكن است در جريان اجراي كارها و براي انجام آن واقع شوند و با در نظر گـرفتن تمـام مخـاطره هـا ،     

شركت در مناقصه  مسئوليت ها و تعهدهايي است كه در اسناد مناقصه به صراحت و يا به صورت ضمني بيان شده و

 بر مبناي آن ها صورت مي گيرد.

 % اضافه و يا از آن كم نمايد 25قرارداد به خدمات موضوع قرارداد  8تواند مطابق مفاد ماده  كارفرما مي-2-18

در موارديكه طبق اسناد مناقصه ،قيمت اقالم كار بايد از سوي مناقصه گر پيشنهاد شود، قيمـت هـر يـك از    -3-18

يا فهرست مقادير و قيمت ها ، بايد در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قيمت قطعـي در مقابـل آن نوشـته     اقالم جدول

نشده باشد ، فرض بر اين خواهد بود كه قيمت آن قلم ، در ساير اقالم جدول مقادير قيمتها ، منظور گرديده اسـت.  

آن قلم ، قيمت كل آن قلم مبنا خواهد  در صورت تناقض بين حاصل ضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با قيمت كل

 بود. همچنين در صورت تناقض بين حاصل جمع قيمتهاي كل اقالم با مبلغ پيشنهادي ، مبلغ پيشنهاد مبنا خواهد بود.

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مـدت   -4-18

  صه واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .مقرر در آگهي مناق

مناقصه گر بايد قبل از تسليم پيشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسي كرده و تمام اطالعات الزم به -5-18

  بدست آورد. مناقصه گر ، پس از تسليم پيشنهاد ، نمي تواند استناد به ناآگاهي و اشتباه خود كند.

تواند در صورت لزوم با هماهنگي مناقصه گزار از محل كارگاه و امكانـات موجـود بازديـد    مناقصه گر مي -6-18

ــاد     ــزار ايج ــراي مناقصــه گ ــدي ب ــزار تعه ــده از ســوي مناقصــه گ ــه ش ــفاهي ارائ ــات ش ــل آورد . اطالع   بعم

  نمي كند ، مگر اينكه طي الحاقيه اي به اسناد مناقصه افزوده شود.

يشنهاد ، بمنزله آن تلقي خواهد شد كه مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت شركت در مناقصه و تسليم پ -7-18

مطالعه كرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي كه يك مناقصه گر باتجربه مي تواند بدست آورد ، بدسـت آورده  

  است و ابهام يا اشتباهي به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. 

 نام و امضاء پيشنهاد دهنده                                                      مناقصه گذار       

 )5 (  



  شركت در مناقصه -  1نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

  * ) شركت نمايد ، لذا اين بانك از (مربوط به              مايل است در مناقصه 

  ريال                             براي مبلغ به عدد                               )   مقابل ( **  در

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري ــد تض تعه

ــن                        نمايد چنانچه ( * * ) مي ــه اي ــنهاد   ب ــه پيش ــد ك ــالع ده ــك اط بان

انجام تعهدات ده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي قرارداد مربوط يا تسليم ضمانت حسن كننده نامبر شركت

  هر مبلغي را كه ريال                                  تاميزانقرارداد در مدت مقرر استنكاف نموده 

 مطالبه نمايد به محض دريافت اولـين تقاضـاي كتبـي واصـله از                      شركت ( * * ) 

يـا اقامـه دليـل و يـا     بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف                   سوي شركت ( * * ) 

  درنـگ در وجـه يـا حوالـه كـرد       صدور اظهارنامه يا اقـدامي از مجـاري قـانوني يـا قضـايي داشـته باشـد ، بـي        

  بپردازد .                  شركت ( * * ) 

ه درخواســت ـا بـــنـــوده و بـر بـــبـــتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتضـمـانـتـنـامـه ن ـاي

براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و در صورتي                     ( * * ) شركت

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه كه بانك نتواند يانخواهد مدت اين 

متعهد اسـت بـدون اينكـه     در اين صورت بانك  تمديد ننمايد ، موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانك را موافق با

  )** قوم فوق رادر وجه يا حواله كرد (ه مجدد باشد مبلغ مرباحتياج به مطال

  پرداخت كند.

  

  

  بانك : ........................................................                                     

   

  ( * * ) نام كارفرما نوشته شود .

  

  شود .( * ) نام پيمانكار نوشته 



   اتحسن انجام تعهد -  2نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  تعهد نامه بانكي شماره                  معطوفاً به قرارداد شماره                            مورخ               

  * ) و ( *          منعقد بين ( * )                        

شاره در قبال تعهداتي كه اال فوقسن اجراي تعهداتي كه بموجب قرارداد حدرخواست ( * )   اين بانك براي  بنا به

    كند درصورتيكه ( * )          به عهده گرفته است تعهد مي                      ( * )         

  بنا به تشخيص ( *   * )            

ريـال هـر                         زان      از انجام و اجراي هريك از تعهدات ناشيه از قرارداد مذكور تخلف ورزد تا مي

، به هر عنوان و هر جهتي كه خود تشـخيص خواهـد داد                       مبلغي را كه ( ** )

ـ ـاظهارنامه يا اقدامي از مبه صدور  به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاجو مطالبه نمايد  راي ـج

  ا تخلف ( * )              ـصورو يـبات قـه اثـا نياز بـد و يـاشـته بـر داشـام ديگـا مقـائي يـضـي و قـونـانـق

            ( ** )حواله كرد يا بالدرنگ در وجه ، داشته باشد                       

  بپردازد .                   

  بنا به درخواست  واست            ت اداري روز          ـر وقـا آخـت امهـنـتـانـضم نـبار ايـتـدت اعـم

در  براي مدتي كه درخواست شود قابـل تمديـد خواهـد بـود و                            ( ** )

  را تمديد نمايد يا ( * )ضمانتنامه صورتيكه بانك نتواند و يا نخواهد مدت اين 

بانك ، موجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقوم فوق نزد بانك فراهم نسازد و بانك را حاضر به تمديد ننمايد 

  باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد ( ** ) اينكه احتياج به مطالبه مجدد صورت متعهد است بدوندر اين

  پرداخت كند .                          

  

  

  بانك : ........................................................                                     

  

  ( * * ) نام كارفرما نوشته شود .

  

  ود .( * ) نام پيمانكار نوشته ش

  

  

  

  



  پيش پرداخت  -  3نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  بين ( * )    مورخ                    نظر به اينكه طبق قرارداد شماره             

ريال به عنوان                   قرار است مبلغ                         ) و ( ** 

را تـا  پرداخت گردد ، اين بانك متعهد است هـر مبلغـي                       پيش پرداخت به ( * )

  ريال كه از طرف ( ** )                 ميزان 

مطالبه شود به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي و بدون اينكه احتياج به صدور اظهارنامه يـا اقـدامي از مجـراي    

اداري يا قضائي و يا مقام ديگر و يا ذكر علتي داشته باشد ، بالدرنگ مبلغ مورد درخواست را در وجه يا حواله كرد 

  بپردازد .                ( ** ) 

  اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز             معتبر بوده و بنا به تقاضاي ( ** )   

براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود ودر صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مـدت ايـن تعهـد را    

د و بانك را موافق با تمديد موجبات تمديد را فراهم نساز                    تمديد كند و يا ( * ) 

ننمايد ، در اين صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجـه يـا   

  پرداخت كند .                            حواله كرد (** )

  

  

  بانك : ............................................                                

  

  

  

  كارفرما نوشته شود .( * * ) نام 

  

  ( * ) نام پيمانكار نوشته شود .

  

  

  


